1

CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA N.º 7/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2014

(Contém 17 Folhas)

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE – JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE

VEREADORA – CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO DECQ MOTA
VEREADOR – FERNANDO JORGE VENTURA MONIZ

VEREADOR – JOSÉ DUARTE BARBOSA CABECINHA

VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO
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CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA N.º 7/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2014

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Lagoa, edifício
dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal,
sob a Presidência do Exmo. Senhor João António Ferreira Ponte, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal, estando presentes os Exmos. Senhores Vereadores: Cristina de Fátima da
Silva Calisto Decq Mota; Fernando Jorge Ventura Moniz, José Duarte Barbosa Cabecinha,
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares e Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo.

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver «quórum» para
funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o
Excelentíssimo Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pelas 09:00 horas.

A reunião foi secretariada por Silvina Margarida Oliveira da Ponte Rocha, Coordenadora
Técnica, da Subunidade Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos
Comunitários.
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:

O Senhor Presidente, propôs à aprovação de todos os membros a ata da reunião
ordinária de 21 de março de 2014.
A Câmara tomou conhecimento e a ata da referida reunião foi aprovada, por unanimidade
que será assinada pela Senhora Vice-Presidente e pela Coordenadora Técnica da Subunidade
Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários que secretariou a
reunião.
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ANTES DA ORDEM DO DIA:

REPRESENTAÇÕES:

O Senhor Vereador Fernando Jorge Moniz informou que assistiu à Cerimónia Solene do
468.º Aniversário da cidade de Ponta Delgada, que contou com a entrega da medalha de outro a
Pedro Resendes (Pauleta) e com uma homenagem coletiva aos Clubes e Associações
Desportivas.
A Câmara tomou conhecimento.

ORDEM DO DIA:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:

PONTO N.º 1 – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE
EXERCIDA:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a informação, sobre a atividade
desenvolvida que abaixo se transcreve:

EXPOSIÇÃO “EVOLUÇÃO, RESPOSTA A UM PLANETA EM MUDANÇA” PRESENTE NO
OVGA
O Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores tem patente ao público, desde o dia 18
de março, a exposição “Evolução, Resposta a um Planeta em Mudança”, uma iniciativa inserida
no âmbito da “Semana para a Ciência”, promovida pela Secretaria Regional da Educação,
Ciência e Cultura e que contou com a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa.
Presente na cerimónia de inauguração da referida exposição esteve a Vice-presidente da
Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, juntamente com o Secretário Regional
da Educação, Ciência e Cultura, Luís Manuel Fagundes Duarte e o Presidente do OVGA,
Professor Doutor Victor Hugo Forjaz.
A “Semana para a Ciência” tem por intuito divulgar e dar conhecimento ao público o trabalho de
investigação e divulgação científica de excelência que a comunidade científica tem desenvolvido
na Região Autónoma dos Açores.
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AUTARQUIA LAGOENSE RECUPEROU HABITAÇÃO A UMA FAMILIA
A Vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto Decq Mota, procedeu à
entrega de uma habitação pertencente a uma família da vila de Água de Pau e que foi alvo de
obras de beneficiação, apoiadas pelo município.
Foi no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Degradada, que a autarquia
assumiu esta intervenção, um apoio que se destina à beneficiação e recuperação de moradias do
concelho, sobretudo no âmbito da substituição de coberturas, na construção de instalações
sanitárias e na resolução de problemas ao nível de canalizações e infiltrações.
A autarquia lagoense tem-se dedicado assim ao desenvolvimento de uma política social
exemplar que visa, essencialmente, beneficiar e apoiar as famílias lagoenses mais
desfavorecidas, dotando as mesmas de melhores condições de vida.
JOÃO PONTE RECEBEU PRESIDENTE DA JSD - LAGOA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, João Ponte, recebeu no edifício dos Paços do
Concelho os representantes da Juventude Social-Democrata da Lagoa, mais precisamente o seu
Presidente Ruben Cabral, o Vice-Presidente, Luís Dias e a Presidente da Assembleia Geral,
Dídia Moniz.
Tratou-se de uma audiência solicitada pela JSD para apresentação de cumprimentos, bem como
uma oportunidade para solicitarem a colaboração da Câmara Municipal, aproveitando para expor
as suas aspirações políticas, a fim de promoverem a participação dos jovens lagoenses na
política, salientando a iniciativa de criação do Conselho Municipal de Juventude da Lagoa, como
positiva.
O Presidente da Câmara agradeceu a presença dos membros da JSD e ressalvou que todos os
contributos para o desenvolvimento do concelho são importantes, independentemente das
ideologias políticas de cada um. Afirmou também ser fundamental a envolvência dos jovens na
política do município, daí a instalação do Conselho Municipal de Juventude que, apesar de ser de
cariz meramente consultivo, será extremamente necessário para acatar os contributos dos jovens
lagoenses, aproveitando a ocasião para dar a conhecer algumas das medidas que têm sido
adotadas pelo município nos últimos anos, em prol da juventude lagoense.
No final da reunião o Presidente da JSD – Lagoa, Ruben Cabral, revelou que as suas
preocupações vão de encontro às apresentadas, nomeadamente a empregabilidade jovem e o
empreendedorismo, agradecendo o facto de ter sido recebido na Câmara Municipal de Lagoa
para poder discutir esses assuntos.
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ASSINALOU DIA DA FLORESTA
No dia 21 de março, a Câmara Municipal de Lagoa assinalou o Dia da Floresta, com uma
plantação de árvores endémicas, no Tecnoparque da Lagoa.
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Tratou-se de uma iniciativa da autarquia lagoense, que contou com a presença das turmas OPP
B2 e OPP C2 da Escola Secundária de Lagoa, numa atividade que pretendeu incutir uma maior
consciencialização ambiental e de preservação da natureza, bem como sensibilizar os mais
jovens para a necessidade de se preservar a biodiversidade.
DIA MUNDIAL DA ÁGUA FOI ASSINALADO PELA AUTARQUIA LAGOENSE
O Dia Mundial da Água, comemorado a 22 de março, foi assinalado pela Câmara Municipal de
Lagoa no dia 24, precisamente no Furo de Captação de Água dos Cinco Caminhos.
No âmbito das comemorações deste dia, a autarquia lagoense proporcionou uma visita à turma
do 7.º D da Escola Secundária de Lagoa a este reservatório de água, sendo que, durante a visita
houve um breve esclarecimento sobre a importância deste recurso e sobre as práticas
quotidianas de poupança de água.
Esta foi uma iniciativa da autarquia lagoense com o intuito de alertar a consciência da população
estudantil para a importância de adquirir hábitos de poupança de água, incutindo a adotarem
hábitos de poupança.
CEFAL E EBI DE ÁGUA DE PAU ASSINALARAM DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E ÁGUA
No dia 20 de março, o Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL) e a Escola
Básica e Integrada de Água de Pau levaram a efeito um evento comemorativo do Dia Mundial da
Árvore e da Água.
Tratou-se de um evento vocacionado para o pré-escolar e 1.º ciclo e que contou com diversas
atividades e ateliers relacionados com a temática da árvore e da água, com o intuito de despertar
a consciência ecológica e sensibilizar os mais jovens para a preservação ambiental,
especialmente das árvores e da água.
PARQUE FLORESTAL DA MACELA ACOLHEU ATIVIDADE DE GEOCACHING
O Parque Florestal da Macela, serviu de palco para uma atividade de Geocaching Pedagógico,
promovida pelo Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL).
A iniciativa contou com cerca de 25 participantes e iniciou-se com uma explanação a cargo da
Ecoteca de S. Miguel sobre a flora endémica dos açores e os perigos das invasoras. Antes do
começo da atividade prática do geocaching, foi explicado em que consistia esta atividade.
Organizada pela Câmara Municipal de Lagoa, através do CEFAL, esta atividade veio no
seguimento na aposta que a autarquia lagoense tem feito na área de geocaching, criando um
roteiro de caches pelo concelho de índole educativa, cultural e desportiva.
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CATL LAGOA PROMOVE CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM
DIFICULDADES
O Centro de Atividades de Tempos Livres de Lagoa (CATL) está a promover, de 21 de março a
18 de abril, uma campanha de recolha de bens alimentares para famílias que se encontram em
dificuldades.
Trata-se de uma campanha no âmbito do projeto educativo desta valência, “Hoje, construímos o
amanhã”, que aposta primordialmente no desenvolvimento de atitudes pró ativas e interventivas
junto da comunidade, despertando na consciência das crianças a importância de ser solidário, e
que agora se estende aos locais.

BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA DISTRIBUI POESIA PORTA A PORTA
De forma a assinalar o Dia Mundial da Poesia a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira
distribuiu, de porta em porta, poesia açoriana.
Tratou-se de uma iniciativa que teve como principais objetivos aproximar a biblioteca da
comunidade envolvente, sensibilizar para a leitura e divulgar os poetas açorianos. Assim, foram
distribuídos, nas moradias das freguesias de Nossa Senhora do Rosário e Santa Cruz, poemas
de Armando Côrtes-Rodrigues, Antero de
Com iniciativas deste caráter a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira afirma-se como um
espaço ativo e dinâmico, abrangendo diferentes públicos, com atividades educativas
diferenciadas.
AUTARQUIA LAGOENSE CONTINUA A APOSTAR NA RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES
DEGRADADAS
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa entregou uma habitação pertencente a uma família
da vila de Água de Pau que foi alvo de obras de beneficiação, apoiadas pelo município.
A moradia em causa foi alvo de melhoramentos necessários e essenciais, beneficiando a família
aí residente de melhores condições de habitabilidade e qualidade de vida.
Nos últimos anos, a autarquia lagoense tem-se dedicado ao desenvolvimento de uma política
social que visa beneficiar e apoiar as famílias lagoenses mais desfavorecidas, dotando as
mesmas de melhores condições de vida e ajudando alguns lagoenses a viverem em condições
dignas.
AQUAFIT NA LAGOA PROMOVE ATIVIDADE DE DÁDIVA DE SANGUE
O Aquafit- Health & Fitness Club da Lagoa irá acolher uma dádiva de sangue no dia 8 de abril,
entre as 09h00 e as 13h00.
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Esta é uma ação que pretende assinalar o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro e enquadra-se
na missão social do Aquafit, no âmbito da implementação de hábitos de vida saudáveis junto dos
seus associados, bem como junto da comunidade em geral.
Trata-se de uma iniciativa que nasceu de uma parceria entre o Serviço de Hematologia do
Hospital do Divino Espirito Santo e o Aquafit, que na ótica de unidade prestadora de cuidados
de saúde de Hidroterapia (Fisioterapia Aquática) mobiliza mais de 150 sessões mensais, naquela
que é a única piscina dos Açores que dispõe de tratamentos acreditados pela Direção Regional
da Saúde.
LAGOA PROMOVE SEMANA DA SAÚDE
À Conquista da Saúde”, foi o slogan escolhido para a Semana da Saúde, que se realiza entre os
dias 31 de março e 4 de abril, na cidade da Lagoa, uma iniciativa do Centro de Saúde de Ponta
Delgada e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.
O objetivo deste evento é informar a população lagoense sobre medidas preventivas para reduzir
a incidência das várias doenças e aumentar a responsabilidade da população pela manutenção
da saúde e bem-estar.
O programa do evento contempla a realização de diversas formações que decorrerão no Cine
Teatro Lagoense Francisco D´ Amaral e que abordarão determinados e variados temas, como o
álcool, a saúde e a segurança no trabalho, aprender a cozinhar económica e saudavelmente e a
importância da atividade física regular.
Para a autarquia lagoense essa iniciativa é importante para incutir hábitos de vida saudável e
sensibilizar os munícipes para a prevenção de doenças, para adotarem uma alimentação
saudável e equilibrada e para aumentarem a prática regular de atividade física, de modo a que
consigam estilos de vida saudáveis.
JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO ASSINALA 421.º ANIVERSÁRIO
No âmbito das comemorações do 421.º aniversário da freguesia de Nossa Senhora do Rosário,
que se assinalam no dia 5 de abril, o executivo da Junta de Freguesia, irá homenagear o
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, pelos relevantes serviços prestados como autarca e
serão também homenageados na mesma sessão o anterior Presidente da Junta de Freguesia,
Durval Carlos Simas Faria e o Clube Operário Desportivo, homenagens estas que foram
propostas pelo executivo da Junta de Freguesia, em sua reunião do dia 28 de fevereiro de 2014,
as quais foram aprovadas, por unanimidade, em Assembleia de Freguesia, na reunião do dia 27
de março de 2014.
Para assinalar esta data, a Junta de Freguesia elaborou um programa comemorativo do qual
constam várias atividades que decorrerão durante todo o dia.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA PROMOVEU "SÁBADO CRIATIVO EM
FAMÍLIA"

A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira voltou a promover, no dia 29 de março, a iniciativa
Sábado em família.
Subordinada ao tema Sábado criativo em família na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira,
esta atividade foi dinamizada por Tiago Apolinário. A atividade esteve relacionada com o
reaproveitamento de materiais de desperdício, como garrafas de água, cartões, garrafas de
champô e frascos, que ganharam uma nova utilização com criatividade e imaginação, apelando
ao mesmo tempo para o não consumismo e para as questões ecológicas.
Assim, a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira prima pelo contacto com diversos públicos de
faixas etárias diferentes, cativando novos públicos e concretizando diversas atividades
relacionadas com variados temas.
AUTARQUIA LAGOENSE RECUPERA COBERTURA DA BANCADA DO CAMPO MUNICIPAL
JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA
A Câmara Municipal de Lagoa irá proceder à desativação da atual cobertura da bancada do
Campo Municipal João Gualberto Borges Arruda, por questões de segurança.
Construída há cerca de 10 anos a mesma não resistiu mais ao ambiente fortemente corrosivo da
zona onde se encontra inserido, o que provocou danos consideráveis e irrecuperáveis nas
estruturas de suporte, colocando em causa a segurança da cobertura da bancada.
LAGOA ACOLHE CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS GEOCACHING 2013
A Cidade de Lagoa irá promover, desde o dia 1 até ao dia 7 de setembro, várias iniciativas
intituladas na cerimónia de entrega de prémios geocaching, referente ao ano de 2013.
Deste modo, o Convento dos Franciscanos, foi o local escolhido para a cerimónia de entrega de
prémios GPS (Grandes Plásticos do Século 2013), uma cerimónia nacional que decorre
anualmente, cujo objetivo é a eleição da Melhor Cache Portuguesa publicada durante o ano de
2013, assim como a melhor cache de cada um dos 20 distritos de Portugal Continental e Regiões
Autónomas.
Marcada esse ano para os Açores, na Cidade de Lagoa, esta cerimónia vem no seguimento
daquilo que o concelho de Lagoa tem feito na área de geocaching, tendo inclusive criado um
roteiro educativo-cultural e desportivo, com a parceria de Nuno Fonseca.
AUTARQUIA LAGOENSE VAI CEDER LOTES PARA CASAIS JOVENS DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Lagoa irá avançar com a cedência de lotes para autoconstrução nas
freguesias de Água de Pau e de Santa Cruz, disponibilizando 8 lotes para autoconstrução.
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A cedência destes 8 lotes destina-se exclusivamente a casais jovens do concelho, sendo que 6
desses lotes serão na freguesia de Água de Pau e 2 na freguesia de Santa Cruz.
A cedência destes lotes vem de encontro às políticas de juventude implementadas pelo município
para fixar os casais jovens nas suas freguesias, sendo também uma prova do empenho que a
autarquia tem depositado ao nível das carências habitacionais do concelho, uma área fulcral para
o desenvolvimento e bem-estar dos seus munícipes.
A Câmara tomou conhecimento.
UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TAXAS, LICENÇAS, ÁGUAS E SANEAMENTO:

PONTO N.º 2 – PROPOSTA – NOVOS PRODUTOS – SERVIÇOS AQUAFIT:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta referente a novos
produtos do Aquafit, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando a necessidade de se aplicar ações promocionais dos produtos e serviços
disponibilizados no Aquafit, por estas dependerem da dinâmica do mercado e pelo necessário
efeito de "surpresa" que estará subjacente às mesmas e outros eventos;
Considerando a necessidade da oferta de um personal traning, um serviço normalmente
comercializado nos ginásios e procurado na estação que agora se aproxima, para o
desenvolvimento de sessões de prescrição e treino acompanhado com vista à obtenção de
resultados de modo eficaz e controlado;
Considerando igualmente que o Aquafit já dispõe de gabinete médico desportivo e que com a
normalização do seu funcionamento após a sua abertura tem a capacidade de oferecer aos seus
clientes um serviço de massagem (desportivas/ ou de recuperação), disponibilizando, deste
modo, sessões de massagem no gabinete médico que serão ministradas por um fisioterapeuta e
um professor com duração estimada para 45 minutos;
Considerando igualmente que a utilização do banho turco tem sido um produto muito solicitado
pelos frequentadores do Aquafit, havendo a necessidade de responsabilização da sua utilização;
Proponho a inclusão destes serviços na Tabela de Preços 2014: Personal Training pelo preço de
venda ao público de 25,00 € por sessão; Massagem (desportivas ou de recuperação) pelo valor
de 20,00 € por sessão e utilização do banho turco no valor de 1 € por utilização e no valor de 4 €
mensalmente, imputável ao cliente. ”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Concordar com a proposta apresentada;
2.º Aprovar a inclusão destes serviços na Tabela de Preços de 2014.
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PONTO N.º 3 – PROPOSTA – DEFINIÇÃO DE LOCAIS E DE ESPAÇOS INTERDITOS AO
LIVRE ACESSO E EXERCICIO DE ATIVIDADE ECONÓMICA:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta referente à definição de
locais e de espaços interditos ao livre acesso e exercício de atividade económica, cujo teor
abaixo se transcreve:
“O município de Lagoa, tem procurado dotar o concelho de mecanismos que regulem a
ocupação do espaço de domínio público na sua área de circunscrição, disciplinando a
intervenção de cada um dos intervenientes no mesmo.
Considerando a publicação do Decreto – Lei n.º 48/2011, de 1 de abril e demais legislação
complementar que, no âmbito do Licenciamento Zero, simplificou o regime da ocupação do
espaço público para determinados fins habitualmente conexos com estabelecimentos de
restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem.
Nestes termos, e por forma a garantir uma melhor distribuição do espaço público e acrescentar
uma perspetiva de melhoramento da qualidade de vida no concelho, mediante um mais eficaz
aproveitamento do espaço público, assim como da sua reorganização, de forma a que exista um
normativo que compatibilize as diversas formas de ocupação do espaço público, proponho que
não seja permitida a ocupação do espaço público para prestação de serviços de restauração ou
de bebidas com caráter não sedentário, sempre que:
a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da qualidade
dos espaços públicos;
b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das atividades
urbanas ou de outras ocupações do espaço de domínio público ou ainda quando dificulte
aos utentes a fruição dessas mesmas atividades em condições de segurança e conforto;
c) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e dos
valores naturais ou construídos;
Em salvaguarda do previsto nos números anteriores, é, contudo, permitida a prestação de
serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário nos seguintes termos e
condições:
a) Para apoio a atividades e iniciativas de caráter periódico ou ocasional;
b) Nos locais ou zonas previamente estabelecidos pela Câmara Municipal, através de
plano de ocupação do espaço público, e nos demais zonas previstas em e) infra, com exclusão
dos centros históricos da cidade de Lagoa, que contempla as freguesias do Rosário e Santa Cruz,
bem como o centro histórico da vila de Agua de Pau.
d) O espaço ocupado por rulotes e outras unidades móveis ou amovíveis não pode
ultrapassar os limites destes, exceto o necessário para a colocação do respetivo
contentor para resíduos.
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e) É permitida a ocupação do espaço de domínio público para a prestação de serviços de
restauração ou de bebidas com caráter não sedentário nas seguintes zonas:
•

A zona compreendida entre a Fabrica da Nestlé até à Rua das Mercês, lugar da Atalhada;

•

A zona compreendida entre a rotunda da Guia até ao Parque Industrial dos Portões
Vermelhos, freguesia do Rosário;

•

Na freguesia do Cabouco é no Largo D. Amélia;

•

Na freguesia de Santa Cruz contempla as Rua João Nascimento Cabral Pacheco, Rua
Padre Adriano Furtado Mendonça, Rua Nova da Longueira, Rua do Machado, Travessa
do Machado e Parque da Macela;

•

No lugar dos Remédios só junto ao parque de merendas;

•

Na vila de Agua de Pau contempla as Rua do Emigrante; Rua Maria dos Anjos Amaral,
Rua de São Pedro, Rua Nova, Rua do Boqueirão e Largo de Santiago;

•

Ribeira Chã em toda a freguesia.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a definição de locais

e de espaços interditos ao livre acesso e exercício de atividade económica.
PONTO N.º 4 – PROPOSTA – HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE
EXPLORAÇÃO DE BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE LAGOA:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta referente à hasta pública para
adjudicação do direito de exploração de bar das Piscinas Municipais de Lagoa, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número
1.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1º Concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara;
2º Encarregar os respetivos Serviços de darem o devido andamento.

PONTO N.º 5 – PROPOSTA – HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE
EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE – BAIXA D’AREIA – CALOURA – ÁGUA DE PAU:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta referente à hasta pública para
adjudicação do direito de exploração de quiosque, sito à Baixa D’Areia - Caloura, que se junta
por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o
número 2
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1º Concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara;
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2º Encarregar os respetivos Serviços de darem o devido andamento.

PONTO N.º 6 – PROPOSTA – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E
LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA-AÇORES:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta referente à alteração ao
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças do Município de Lagoa - Açores, cujo teor abaixo se
transcreve:
“Na sequência da aprovação, em sessão da Assembleia Municipal de 30 de dezembro de 2013,
da isenção do pagamento de taxas para a ocupação do espaço público no âmbito do
Licenciamento Zero, pelos estabelecimentos do setor automóvel com sede no Concelho de
Lagoa, urge definir regras para essa mesma ocupação, de forma a regular e disciplinar o uso
deste benefício.
Assim, proponho que se adite ao atual ponto n.º 11 do art.º 6.º da Tabela de Taxas e Licenças,
as seguintes condições:
11. Temporária e transitoriamente, até 31 do mês de dezembro do ano de 2014, o licenciamento
da ocupação do espaço de domínio público municipal para exposição de viaturas, previsto no
ponto 8 está totalmente isento do pagamento de qualquer taxa.
Só é permitida a ocupação do espaço de domínio público para o fim supra referido nos locais
abaixo descriminados e com um número máximo de viaturas:
Freguesia de Água de Pau:
Junto ao Polivalente …………………………………………………………..………...……… 2 viaturas
Freguesia de Santa Cruz:
Parque de estacionamento da Av. Poças Falcão ……………………...…………….………2 viaturas;
Parque de estacionamento no Largo Nossa Senhora da Estrela ……………..….…….…2 viaturas;
Freguesia do Rosário:
Av. Eng.º Luís Alberto Meirelles Martins Mota …………………………..………………......2 viaturas;
Parque de estacionamento em frente à Pousada da Juventude …………………….…….2 viaturas;
Parque de estacionamento na Rua Ag. Técnico João Mota Amaral (CTT)…………….....2 viaturas;
Parque de estacionamento na Rua da Cidade de Newbedford (Piscinas) ...…………….. 1 viatura;
Praça Nossa Senhora da Graça …….………………………………………………..…….…3 viaturas.
A ocupação do espaço não poderá exceder os 30 dias seguidos, sendo que a sua renovação só
será concedida após um intervalo de igual período.”
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal aprovou no final do ano transato a
isenção do pagamento de taxas para a ocupação do espaço público no âmbito do licenciamento
zero, pelos estabelecimentos do setor automóvel com sede no concelho. Com o decorrer do
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tempo e pela experiência que dai resultou entendeu por bem elaborar a presente proposta com
vista a disciplinar essa situação.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Concordar com a proposta apresentada;
2.º Submeter a referida proposta de alteração do Regulamento Municipal de Taxas e
Licenças do Município de Lagoa – Açores, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da citada Lei.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO:

PONTO N.º 7 – INFORMAÇÃO – ESCRITURA DE PERMUTA DE 2 PRÉDIOS SITOS NA RUA
DO CALHAU E PORTINHO DE SÃO PEDRO – ROSÁRIO - LAGOA:

Foi presente à Câmara a informação, cujo teor abaixo se transcreve, referente à escritura
de permuta de dois prédios sitos na rua do Calhau e Portinho de São Pedro, freguesia do
Rosário, concelho de Lagoa:
“Considerando que:
- Este Município é proprietário de uma parcela de terreno urbanizada com a área de 263m2, sita
ao Portinho de São Pedro, freguesia do Rosário, que confronta a Norte – Manuel dos Reis
Ninguém, cabeça de casal na herança de, Sul Município de Lagoa-Açores, Nascente – Caminho e
a Poente – Veríssimo Lopes, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo P-5109, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Lagoa sob o nº 3738/Rosário, o qual pretende permutar por
um outro imóvel urbano, sito à Rua do Calhau, freguesia do Rosário, deste Concelho, inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 306 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagoa
sob o nº 629/Rosário, o qual pertence aos Senhores António José da Silva Martins Vieira, casado,
Rui Eduardo Vieira da Câmara e Silva, casado e de Maria Margarida Vieira da Câmara, solteira,
maior;
- A presente permuta permitirá no futuro, eventualmente e caso necessário, ampliar as instalações
do Clube Náutico de Lagoa ou ali instalar outro equipamento de interesse público, o qual confinará
com o prédio ora propriedade deste Município, permitindo, assim, uma harmoniosa integração
paisagística no local.
- Assim, por forma a dar seguimento ao processo, torna-se necessário que Câmara Municipal
delibere proceder à escritura de permuta da parcela de terreno com a área de 263m2, sita ao
Portinho de São Pedro, freguesia do Rosário, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo P5109, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagoa sob o nº 3738/Rosário, propriedade
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deste Município, a qual, dará aos Senhores António José da Silva Vieira da Câmara, Rui Eduardo
Vieira da Câmara e Silva e Maria Margarida Vieira da Câmara, a referida parcela de terreno, e em
troca receberá o imóvel urbano, sito à Rua do Calhau, freguesia do Rosário, deste Concelho,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 306 e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Lagoa sob o nº 629/Rosário.
Por fim, informo que as Partes deverão atribuir o mesmo valor às parcelas de terreno a permutar,
resultante de avaliação técnica para o efeito ou por declaração expressa das partes, dispensando,
assim e neste caso, compensação por tornas.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Concordar com a realização da Escritura de permuta entre o Município de Lagoa e os
Senhores António José da Silva Vieira da Câmara, Rui Eduardo Vieira da Câmara e Silva e Maria
Margarida Vieira da Câmara, em que o Município dará aos referidos Senhores uma parcela de
terreno com a área de 263m2, sita ao Portinho de São Pedro, freguesia do Rosário, inscrito na
respetiva matriz predial sob o artigo P-5109, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Lagoa sob o n.º 3738/Rosário, propriedade deste Município, e em troca receberá o imóvel urbano,
sito à Rua do Calhau, freguesia do Rosário, deste Concelho, inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo 306 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagoa sob o n.º 629/Rosário.
2.º Encarregar os respetivos serviços de dar seguimento ao processo.

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 8 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 4 de abril do ano em curso, cujo saldo
em Operações Orçamentais era € 440.213,92 (quatrocentos e quarenta mil duzentos e treze
euros e noventa e dois cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.

UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL

PONTO N.º 9 – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA:

Foi presente à Câmara o ofício n.º 128 do Centro Social e Cultural da Atalhada, datado de
31 de março do corrente ano, cujo teor abaixo se transcreve:
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“Na sequência do n/ofício n.º 78, de 03/03/2014, cumpre-nos informar que de acordo com a
Resolução n.º 13/2013, de 19 de fevereiro, o Programa de Incentivo à Inserção PIIE, reveste-se
das caraterísticas de um contrato de trabalho, conferindo ao trabalhador todos os direitos como
subsídio de refeição, subsídio de férias e natal, descontos para a segurança social, IRS e seguro
de acidentes de trabalho.
Neste sentido, e tendo em conta o acima exposto, vimos pelo presente solicitar a V. Exa. uma
comparticipação financeira no valor de 7.500,00€, de modo a fazer face às despesas acima
referidas, uma vez que o pedido anterior não contemplava estes custos.”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Concordar com a comparticipação financeira solicitada, transferindo para aquela
instituição o valor de 7.500,00€;
2.º Dar conhecimento desta deliberação ao Centro social e Cultural da Atalhada e à
Secção de Contabilidade.
PONTO N.º 10 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PARÓQUIA DO
CONCELHO:

O Senhor Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoio financeiro a Paróquia
do concelho, para o ano de 2014, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal pode conceder subsídios a atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;
Considerando que, as Festas Religiosas das Paróquias do Concelho de Lagoa espelham a
devoção religiosa do nosso povo e preservam traços importantes das nossas tradições;
Considerando que, as Festas Religiosas podem ser entendidas como uma manifestação cultural
que tem passado entre gerações e que cabe preservar;
Considerando, a importância e dimensão destas festas no Concelho de Lagoa;
Considerando que, estas refletem o património histórico-cultural da nossa comunidade;
Considerando que são momentos por excelência para a confraternização da comunidade e para
a promoção do Concelho de Lagoa;
Considerando que, assumem especial importância todas as atividades desenvolvidas pelas
Paróquias, e que visem a ocupação útil dos tempos livres das crianças e jovens do concelho, a
educação, a cultura, a formação cívica, a prática de hábitos de vida saudáveis, tais como a
catequese, os encontros de jovens e demais atividades que promovam o bem-estar e a
qualidade de vida da comunidade;
Considerando que as Igrejas têm sido alvo de vandalismo e furto de objetos valiosos;
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Considerando que é imperativo promover a segurança daqueles imóveis com vista à sua
salvaguarda e preservação do património arquitetónico com a instalação de equipamentos de
segurança;
Propõe-se à Câmara Municipal que delibere atribuir para o ano de 2014 o seguinte apoio à
Paróquia da Matriz de Santa Cruz:
Paróquia da Matriz de Santa Cruz – 13.800,00€;”
Anexo à proposta foi presente a minuta do contrato-programa a celebrar com a referida
Instituição
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição do apoio à Paróquia da Matriz de Santa Cruz, para o ano de 2014,
no montante acima referido;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à referida entidade.

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PONTO N.º 11 – PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE TÉNIS
DE LAGOA:

O Senhor Presidente apresentou a proposta de atribuição de apoio financeiro ao Cube de
Ténis da cidade Lagoa, cujo teor abaixo se transcreve:
“O Clube de Ténis da cidade de Lagoa foi constituído no dia 20 de abril de 2013. É uma
instituição desportiva que se propõe a receber e formar jogadores neste género de modalidade. A
sua sede situa-se no polidesportivo da Atalhada, um espaço dotado de um piso sintético que
possibilita a prática de futebol, ténis e voleibol. Este clube nasceu do resultado das sinergias
geradas pela parceria entre a Associação de Ténis dos Açores, o Clube de Ténis de S. Miguel, o
Clube de Ténis da Ribeira Grande e o serviço de desporto da Câmara Municipal de Lagoa.
Considerando que, as vantagens da prática do desporto são sobejamente conhecidas pelos
benefícios que geram ao nível da promoção da saúde e do associativismo e que a autarquia
lagoense sempre assumiu um papel de promotor deste género de iniciativas;
Considerando a aposta no desporto por parte desta autarquia, como sendo uma área transversal
a todas as outras, contribuindo para a formação de centenas de crianças e jovens, afastando-os
de comportamentos desviantes, como sejam as toxicodependências;
Considerando que, atualmente frequentam a Escola de Ténis do clube de Ténis da Cidade de
Lagoa 11 Jovens e 20 adultos do concelho;
Considerando que, o Clube de Ténis da Cidade de Lagoa comunicou a esta autarquia o seu
interesse em federar os seus atletas na Federação Portuguesa de Ténis atendendo aos
benefícios associados a uma Federação, nomeadamente em assegurar que todos os atletas e
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praticantes estejam ao abrigo de um seguro desportivo e sejam tratados em conformidade em
torneios oficiais;
Considerando que, o custo de federação é de 15,69 € por atleta e que o clube não tem
possibilidades financeiras de suportar esta despesa;
Considerando que, de acordo com o disposto na alínea u) do número 1 do artigo 33º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro a câmara municipal pode conceder subsídios a atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;
Proponho a atribuição, a nível excecional, de um apoio financeiro no valor de 470,70 € para fazer
face à despesa deste clube com a federação dos seus atletas.”
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Aprovar a atribuição do apoio ao Clube de Ténis da cidade de Lagoa, no montante
acima referido;
2.º Dar conhecimento desta deliberação à Secção de Contabilidade e à referida entidade.

ENCERRAMENTO:

Todos os assuntos foram aprovados em minuta, para efeitos de execução imediata, de
acordo com o que dispõe o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

E não havendo mais nada a tratar e sendo 09:30 horas, foi pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de
lida foi aprovada e assinada nos termos da Lei.

E eu,

, Coordenadora Técnica, da Subunidade

Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários, a subscrevo e
assino.

______________________________________

JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE

